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   Службени билтен – 6 – 1          МЕЂУОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ГРУПА “СЕВЕР”                                                                                                        
   04.март 2016.године 

 

       У  Јагодини  је 02.03.2016.године одржана Конференција фудбалских клубова 
Међуопштинске фудбалске лиге Група “Север”.         
       Конференцији фудбалских клубова ове лиге су присуствовали  представници свих  
фудбалских клубова осим представника ФК “Јухор” из Главинаца, који је оправдао свој 
недолазак.      
      Конференцији фудбалских клубова ове лиге су присуствовали и Вукићевић Добривоје, 
председник УО ФСПО, Симић Сима, комесар за такмичење ове лиге, Нешић Иван, комесар за 
делегирање службених лица ове лиге, Симић Мирослав, дисциплински судија, Станојловић 
Зоран, комесар за безбедност ФСПО, Ивановић Животин и Јаковљевић Светомир, стручни 
сарадници  у ФСПО. 
        После излагања руководства такмичења и дискусија појединих  присутних представника 
фудбалских клубова закључено је следеће:       
       1. Пролећни део првенства  Окружне фудбалске  лиге  у пролећном делу првенства 
такмичарске 2015/2016. године  почиње  12/13.03.2016. године а завршава се 04.06.2016. 
године.  
       2. Утакмице ове лиге играју се недељом у поподневним часовима осим ФК “Винорача” из 
Винораче која своје утакмице када је домаћин игра суботом у поподневним часовима.  
      3. Паушална накнада за вођење првенства и КУП такмичења у пролећном делу првенства 
такмичарске 2015/2016. године износи 13.000,00 (тринаест хиљада) динара. Финансијске 
обавезе се уплаћују на рачун ФСПО број: 155 - 2194 - 24  одједном или у две једнаке рате, 
 

  -   прва рата до 10.03.2016. године  
  -   друга рата до 10.04.2016. године. 
- Финансијске обавезе које до сада нису измирене (из јесењег дела) мора да се измире до 

10.марта 2016.године. 
4. Утакмице се пријављују надлежном органу унутрашњих послова (Полицијска управа, 

полицијска станица) најкасније пет дана пре  дана одређеног за одигравање утакмице ) 
- Ако се утакмица игра суботом мора да се пријави најкасније до понедељак, ако се 

утакмица игра у недељу мора да се пријави најкасније до  уторка и ако се утакмица игра у 
среду мора да се пријави најкасније до  петка).  

- Дежурни на утакмицама мора да буду видно обележени, најподесније је маркерима.          
            
    5. За сва нејасна питања обраћати се Канцеларији ФСПО лично или преко телефона  
        228 – 850 
 

    6. ФК “Слога” из Вољавча је поднео захтев за промену термина одигравања утакмице 
       16.кола са ФК”Напредак” из Старог Ланишта.  
        Захтев није прихваћене, јер није сагласан ФК”Напредак” из Старог Ланишта, па се 
       утакмица игра у недељу, 13.03.2016.године у Вољавчу са почетком у 15,00 часова. 
 

    7. ФК “Коларе” из Колара је поднео захтев за промену места одигравања утакмице 
       16.кола са ФК”Јухор” из Главинаца.  
        Захтев је прихваћен, јер је сагласан ФК”Јухор” из  Главинаца, па се утакмица игра 
        у недељу, 13.03.2016.године у Главинцима са почетком у 15,00 часова. 

. 
                                                                                                     КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  
                                                                                                          Сима Симић с.р. 



 
 

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ  РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

                                                                     Николе Дражића број 15 
                                                                                                 Н ИШ 

                                                    
Извршни одбор Фудбалског савеза Поморавског округа је на својој седници одржаној 
24.02.2016.године, између осталих питања разматрао и питање, попуне Зонске лиге 
“Запад” службеним лицима. 
 
Обзиром да се Недељковић Слободан повукао, односно одустао од ангажовања као 
службеног лица - де на утакмицама Зоне “Запад”  то уместо њега предлаже да се на 
лиусту делегата Зоне “Запад” уврсти: 
 
1. Радовановић Саша из Параћина 
  
Радовановић Саша је рођен  14.01.1976.године у Параћину, био је активан судија  на 
листи судија Српске лиге. 
 
Радовановић Саша станује у Параћину ул.Војводе Путника број 27. 

 
           Спортски поздрав. 
                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К         
                                                                                    ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСПО 
                                                                                    Добривоје Вукићевић,с.р. 
Тачност отправка: 
стручни сарадник 
Животин Ивановић 


